
 

 

Informatiefolder 

 Beter Gezond 
  



In de afgelopen periode bent u onder behandeling geweest voor kanker. Het herstel na de behandeling 

kan verschillend verlopen. De laatste jaren hebben veel studies aangetoond dat een gezonde leefstijl 

het herstel kan bevorderen. Daarbij leidt een gezonde leefstijl mogelijk tot een betere kwaliteit van 

leven en een lager risico op allerlei ziekten (zoals suikerziekte, hart-en vaatziekten en/of 

geheugenverlies). Ook zijn er aanwijzingen dat, na een succesvolle behandeling, een gezonde leefstijl 

de kans dat de kanker terugkomt kan verkleinen, maar dit is nog onvoldoende onderzocht. Daarom is 

het Beter Gezond leefstijlprogramma opgezet.  

 

 

Beter Gezond leefstijlprogramma 

Het Beter Gezond leefstijlprogramma is een online groepsprogramma waarin u, onder begeleiding van 

professionals, handvatten krijgt aangereikt om uw leefstijl te verbeteren. U leert op een gemakkelijke 

en leuke manier om gezond te eten, meer te bewegen, beter te ontspannen en goede slaapgewoontes 

toe te passen. Deelname aan het leefstijlprogramma is kosteloos. 

 

Het online leefstijlprogramma ziet er als volgt uit:  

● U start met een online bijeenkomst om kennis te maken met de groep en  uw wegwijs te maken 

op het online platform. 

● Daarna start het programma en neemt u gedurende drie maanden negen keer deel aan online 

groepsbijeenkomsten: drie hoofdbijeenkomsten gedurende een hele dag, en zes kortere 

bijeenkomsten in de middag of avond.   

● Daarnaast heeft u toegang tot een online platform. Hier vindt u achtergrondinformatie,  

filmpjes met uitleg, inspiratie en kooktips, opdrachten, uitdagingen etc. Ook kunt u hier vragen 

stellen aan de professionals, en kunt u ervaringen delen met uw groepsgenoten. In de 21 

maanden daarna blijven de professionals u verder begeleiden, en komt u regelmatig in 

groepen online bijeen.  

 

Het leefstijlprogramma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Stichting Voeding Leeft 

(https://voedingleeft.nl/). Deze organisatie heeft veel ervaring met onder andere een zeer succesvol 

programma bij diabetespatiënten. Voor meer informatie over het leefstijlprogramma, kijk op 

https://voedingleeft.nl/wat-wij-doen/betergezond/. 

 

Het leefstijlprogramma is onderdeel van het innovatieve Beter Gezond zorgprogramma van het 

Radboudumc (https://www.radboudumc.nl/projecten/beter-gezond), en wordt gefinancierd door de AFAS 

foundation.  

 

 

Beter Gezond onderzoek  

Aan de deelname aan het leefstijlprogramma is een onderzoek gekoppeld. Het doel van het onderzoek 

is om bij 250 mensen, die onlangs behandeld zijn voor darm- of blaaskanker, te onderzoeken hoe groot 

de invloed van het leefstijlprogramma is op hun leefstijl, gezondheid, kwaliteit van leven, zorggebruik 

en recidiefkans (kans op terugkeer van kanker).  
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Wat houdt deelname aan het onderzoek in? 

Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst op vier tijdstippen: vóórdat u start met het 

leefstijlprogramma, en na 3, 12 en 24 maanden. De vragenlijst bevat vragen over uw leefstijl, 

gezondheid, kwaliteit van leven en zorggebruik. Het invullen van de vragenlijst kost per keer ongeveer 

30 minuten.  

 

Welke gegevens worden er nog meer verzameld?  

Uw medische gegevens  

Naast de vragenlijsten zijn voor het onderzoek uw medische gegevens nodig om het verloop van uw 

ziekte te onderzoeken. Medewerkers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) verzamelen deze 

medische gegevens. Ten behoeve van het onderzoek worden uw gegevens bij de NKR opgevraagd. 

 

Onlinegegevens leefstijlprogramma 

In het online leefstijlprogramma worden automatisch gegevens verzameld over hoe vaak u gebruik 

maakt van (onderdelen van) het programma. Met behulp van deze gegevens willen we het programma 

evalueren en verbeteren.  

 

 

Wie kan er deelnamen? 

U kunt meedoen aan het leefstijlprogramma en onderzoek als u:  

● Blaas- of darmkanker heeft gehad  

● Tussen afgelopen weken en juni 2020 gediagnosticeerd bent geweest  

● Uw behandeling heeft afgerond (operatie, chemotherapie, immunotherapie en/of 

radiotherapie). Blaasspoelingen en nacontroles vallen hier niet onder.  

● Tussen de 18 en 75 jaar bent 

● Gemotiveerd bent uw leefstijl aan te passen  

● Beschikt over een computer of tablet en een e-mailadres 

● De Nederlandse taal beheerst  

● Bereid bent om 4 keer een online vragenlijst in te vullen gedurende de 24 maanden dat het 

programma duurt.  

 

U kunt niet meedoen aan het programma als u: 

● een specifiek dieet volgt op medische indicatie (bijv. sondevoeding) 

● een maagband of maagverkleining heeft 

● slikproblemen heeft 

● een psychische aandoening en/of verslavingsproblemen heeft 

● een eetstoornis heeft (of heeft gehad)  

● veganist bent  

● vanwege ernstige comorbiditeit, zoals ernstige COPD of hartfalen, onmogelijk beweeg- en 

voedingsadviezen op kunt volgen 

● diabetes (suikerziekte) heeft én u insuline of SU derivaat gebruikt (als u geen insuline of SU 

derivaten gebruikt kunt u wel meedoen)  

 

 

 



Wie voert dit onderzoek uit?  

Het onderzoek is opgezet door het Radboudumc. De medisch-ethische toetsingscommissie CMO 

Arnhem-Nijmegen heeft bepaald dat deze studie geen goedkeuring behoeft in het kader van de wet 

medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.  

De hoofdonderzoeker is prof. dr. Bart Kiemeney en de onderzoekscoördinator is Wytske Geense. 

Daarnaast verleent Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) belangrijke medewerking. IKNL is het 

kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners en heeft als doel de kankerzorg in Nederland te 

verbeteren. IKNL verzamelt daarvoor gegevens van alle patiënten in Nederland met de diagnose 

kanker.  

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens  

Alle gegevens die we in het kader van het onderzoek verzamelen, behandelen we strikt vertrouwelijk.  

Uw persoonsgegevens worden apart van de onderzoeksgegevens bewaard. Alle gegevens zullen 

beveiligd bewaard worden onder een codenummer. De volgende mensen hebben toegang tot deze 

gegevens: de leden van het studieteam, de leden van de commissie die de veiligheid van het onderzoek 

in de gaten houdt, een controleur die door de opdrachtgever is ingehuurd of voor de opdrachtgever 

werkt, en de nationale en internationale autoriteiten, bijvoorbeeld de Inspectie gezondheidszorg en 

Jeugd. Resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. Publicaties en rapporten over het 

onderzoek zullen nooit terug te voeren zijn naar individuele personen. 

 

Klachten 

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker.  

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 

De verzamelde informatie wordt tot 15 jaar na het sluiten van het onderzoek bewaard. Daarna wordt 

alle informatie vernietigd.  

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website 

van het Radboudumc (https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/rechten-en-plichten/privacy)) 

en/of van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Voor algemene informatie over uw rechten bij 

verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 

raadplegen (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of het telefoonnummer: 0900-2001201. 

 

Samenwerking met andere onderzoeksgroepen  

De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, kunnen ook zeer nuttig zijn voor collega-

onderzoekers die bijvoorbeeld ook onderzoek doen naar de kwaliteit van leven bij kankerpatiënten. 

Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, kunnen uw niet-herleidbare gegevens ook voor die onderzoekers 

beschikbaar worden gemaakt.  
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Hoe kan ik deelnemen aan dit onderzoek?  

Als u deel wilt nemen aan het onderzoek vult u de volgende twee formulieren in:  

 

1) Het online aanmeldformulier voor het leefstijlprogramma op de site van Voeding Leeft of het 

Radboudumc:  

https://www.radboudumc.nl/formulieren/aanmeldformulier-leefstijlprogramma-voeding-

leeft 

De exacte datum en tijd voor de start van het leefstijlprogramma vindt u op dit 

aanmeldformulier en de website van Voeding Leeft https://voedingleeft.nl/wat-wij-

doen/betergezond/   

 

2) Als u het online formulier heeft ingevuld zult u per mail een toestemmingsformulier 

toegestuurd krijgen. Hierop geeft u aan dat u mee wilt doen. U kunt het ingevulde en 

ondertekende toestemmingsformulier per mail of per post terugsturen naar het 

onderzoeksteam van het Radboudumc.  

 

Pas als u beide formulieren heeft ingevuld kunt u deelnemen aan de studie. U ontvangt dan van 

Voeding Leeft een bevestiging dat uw inschrijving is ontvangen. Deelname aan dit onderzoek is geheel 

vrijwillig. Uw keuze om wel of niet deel te nemen aan dit onderzoek heeft geen gevolgen voor de 

behandeling en zorg die u ontvangt.  

 

 

Kan ik mij later nog terugtrekken uit dit onderzoek?  

Zeker. Nadat u toestemming heeft gegeven, kunt u altijd zonder opgave van reden stoppen met het 

onderzoek. Dat kan door een e-mail te sturen naar betergezond@radboudumc.nl (graag uw naam en  

geboortedatum vermelden). 

 

Meer informatie?  

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, of meer informatie over het onderzoek 

wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator Wytske Geense: tel. 06-

29630818 of een email sturen naar betergezond@radboudumc.nl  

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking!  

 

Prof. Dr. Bart Kiemeney    Wytske Geense  

Hoofdonderzoeker     Onderzoekscoördinator  

Radboudumc      Radboudumc  
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